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Mobiele games aanbieden?
Als regionale locatiehouder biedt u ondersteuning aan scholen in de regio om met een eigentijds 
leermiddel te werken - Games Atelier. Dit stelt u in staat op te treden als expert op het gebied van 
innovatief en effectief onderwijs. Regionale locatiehouders zijn culturele erfgoedinstellingen met 
mediawijsheid op de agenda en oog voor innovatie. 

Over Games Atelier
Games Atelier is een nieuw, eigentijds leermid-
del. Leerlingen maken gebruik van mobiele tele-
foons, GPS en internet om samen onderwijsin-
houdelijke spellen te maken, te spelen, te delen 
en achteraf te bekijken. Het daagt leerlingen 
uit om hun directe leefomgeving te verkennen 
vanuit een bepaalde vakinhoud. 
Games Atelier kan als vervangend leermiddel 
voor diverse vakken worden ingezet. Onderzoek 
heeft de positieve leerresultaten van dit type 
onderwijs aangetoond (o.a. meer feitenkennis 
en een verhoogde motivatie).

Games Atelier is ontwikkeld door Creative Learning Lab van Waag Society met het doel jongeren 
op een actieve en moderne manier te betrekken bij de lesstof. Ze koppelen deze namelijk eigen-
handig aan hun fysieke omgeving door middel van GPS technologie en gaming principes.

Uw voordelen
Als regionale locatiehouder Games Atelier geniet u van de volgende voordelen:
•  Verrijk uw culturele erfgoedcollectie met locatiegebaseerde games;
•  Verbreed uw dienstenaanbod richting scholen;
•  Vergroot uw naamsbekendheid onder uw onderwijsdoelgroepen met een vernieuwend leermidel;
•  Sluit aan bij de belevingswereld van scholieren en studenten!

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd geraakt en heeft u behoefte aan meer informatie over hoe u in aanmerking 
komt voor een regionaal locatiehouderschap? Of wilt u een inschatting van wat de kosten en op-
brengsten voor u zijn? Neem dan contact op via: info@gamesatelier.nl of bezoek de website: 
www.gamesatelier.nl.

Over Creative Learning Lab
Creative Learning Lab onderzoekt en ontwikkelt innovatief onderwijs met moderne technologie. De 
doelstelling is om de creatieve talenten van kinderen en jongeren te stimuleren en om het gat te 
dichten tussen hun interesses en hoe ons huidige onderwijs is vormgegeven.


